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  :مقدمه) الف

هاي مختلف از مفهوم مقاومت سبب شده است تا عده زیادي این مقوله را صرفاً در یک فضاي سیاسـی و بـه اقتضـاي زمـان     برداشت
کنند به دنبال راه جایگزین براي آن باشند چرا که اساسا مقاومـت بـا هزینـه همـراه     حاضر تجزیه و تحلیل کنند لذا همواره سعی می

امـا بـه درسـتی    . هایی به جز عرصه سیاست نیز جاري و سـاري بداننـد  اشته آن را در عرصهاست و گروهی هم نگاه راهبردي به آن د
هاي دیگـر هـم بـه عنـوان یـک اسـتراتژي       توان آن را در عرصهمقاومت یک تاکتیک موقتی فقط در عرصه سیاسی است یا اینکه می

 .پذیرفت

دین خدا نیز وعـده پیـروزي نهـایی را    . تقابل با دشمنان خداآید مگر در سایه مقاومت و صبر بر مشکالت و هیچ خیري به دست نمی
او کسـى اسـت کـه    ] 9/صـف [  و دینِ الْحقِّ لیظْهِرَه علَى الدینِ کُلِّه و لَو کَرِه الْمشْرِکُون  هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى« :داده است که

 .«!را بر همه ادیان غالب سازد، هر چند مشرکان کراهت داشته باشند رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا او

ي خـود، در مقاومـت و   سـاله ي چهـل ملّـت ایـران، بـا تجربـه    : رهبر معظم انقالب به عنوان امام مقاومت ملت هاي آزاده فرموده انـد  
وق دشـمن اسـت؛ در مقابـل دشـمن،     مشـ » نشـینی عقـب «در مقابـل دشـمن،   : ایـم ما ایـن را امتحـان کـرده   . ایستادگی پایدار است

سنَّۀَ اللَّه الَّتی قَـد خَلَـت   * ولَو قَاتَلَکُم الَّذینَ کَفَرُوا لَولَّوا الْأَدبار ثُم لَا یجِدونَ ولیا ولَا نَصیرًا . رفت دشمن استموجب عقب» ایستادگی«
اگرچنانچـه در مقابـل ظلـم و اسـتبداد و زورگـویی و خباثتهـا و جنایتهـاي        : لًا؛ این سنّت الهی استمن قَبلُ ولَن تَجِد لسنَّۀِ اللَّه تَبدی

عنـوان یـک سـنّت قطعـیِ تـاریخ و سـنّت       نشینی میشوند؛ این قرآن کریم است که بهجنایتکارانِ عالم بِایستید، قطعاً مجبور به عقب
بیانات در دیدار مسـئوالن نظـام و سـفراي کشـورهاي      25/01/1397(خواهد شدشاءاهللا عملی الهی از این یاد میکند، و این سنّت ان

 .(اسالمی

رُوا   « :فرمایدقرآن کریم می. این وعده الهی البتّه نیاز به مقاومت و استقامتی حقیقی در راه خدا دارد غَیـى ی إِنَّ اللَّه ال یغَیرُ ما بِقَومٍ حتـَّ
کـه آنـان آنچـه را در خودشـان اسـت تغییـر       دهـد مگـر آن   را تغییر نمـى ) و ملّتى(د سرنوشت هیچ قوم خداون] 11/رعد[  ما بِأَنْفُسهِم

امروز امت مسلمان در سرتاسر جهان بیدار شده است و براي بازیافتن عزّت خود در تمـام عـالم و خـروج از یـوق اسـتعمار و      . »!دهند
 ...ایمما همچنان ایستاده...ي ظفرپیش به سو. استبداد جهانی نیازمند مقاومتی جانانه است

 

 : تعریف طرح) ب

جنبش دانش آموزي مازندران بات هدف ایجاد جریان اجتماعی بین المللی فعال و حضور میدانی موثر در تحـوالت جهـان اسـالم بـه     
نـش آمـوزان مظلـوم و مقـاوم     دبیرخانه دائمی حمایـت از دا » قرارگاه عملیاتی سجیل «ویژه در محور مقاومت ، بنا دارد با راه اندازي 

محور مقاومت را ایجاد نموده و در همین راستا برنامه هاي هدفمند جریان ساز و جنبشیِ علمی و دقیق را برگزار نماید کـه در ادامـه   
 .با روند این دبیرخانه و راهبردهاي آن آشنا خواهید شد



 :ماهیت عملیات) ج

انقالب و تحوالت اسالمی ایران و پرچمـدار مقاومـت در همـه ادوار تحـوالت تـاریخی      مازندران به عنوان یک استان محوري در تاریخ 
با درکی درست نسبت به هویت انقالبـی خـود بنـا    ) ع(این کشور به ویژه پس از انقالب و ایام دفاع مقدس و دفاع از حرم اهل بیت 
با موضوع حمایـت از محـور مقاومـت در سـطح دانـش       دارد جریان اجتماعی بین المللی را در قالب الیه هاي شهري، استانی و ملی

 .آموزي و بزرگداشت شهداي نوجوان محور مقاومت ایجاد نماید

برگزاري کنگره هاي شهري، استانی و ملی و بین المللی با تقسیم بندي کشورها بین شهرهاي استان و بـه کـارگیري روحیـه خـالق     
انان ایـن فرهنـگ را در چهـل سـالگی انقـالب اسـالمی بـه یـک خواسـت          دانش آموزي و عنصر سلحشوري و مقاومت در بین نوجو

 .عمومی و یک مطالبه بین المللی تبدیل نماید

در این میان شهر مقاوم آمل به عنوان مرکز این دبیرخانه انتخاب گردید که دالیل این انتخاب جداي از تاریخ علم و دیانت این شـهر  
 :و فیلسوفان این دیار ، به شرح زیر می باشدو حضور با برکت عالمتین معزز و عارفان 

 :پایتخت حکومت علویان-1

هـاي اصـلی و مـورد    محدوده ي جغرافیاي طبرستان قدیم که امروزه از آن به مازندران یاد می شود،همواره ي تاریخ  یکـی از کـانون  
ه گر بـا خلفـاي امـوي و عباسـی     ض و ستیزهاي معارتوجه دوست داران والیت علوي بوده است به طوري که علویان که  از جریان

 250جویی و بسط و گسـترش اعتقـادات شـیعی بـه ایـن دیـار روي آورده و در سـال        بوده و مورد آزار و اذیت آنها بودند،براي پناه
اهیم هجري قمري سنگ بناي تشکیل اولین دولت مستقل شیعی را در این دیار گذاشته و بنابر دالئلی که در این تحقیق بدان خـو 

 .پرداخت ، تا اندازه ي زیادي در دعوت خود موفق بوده و با اقبال مردم طبرستان نیز مواجه شدند

مورخان از جمله دالئل توفیق علویان در بسط و گسترش فرهنگ شیعی را در کثرت سادات علـوي در ایـن دیـار، تبلیـغ گسـترده و      
 .آموزه هاي اسالمی و شیعی ذکر می کنندچشمگیر علویان و انطباق رفتار و کردار داعیان علوي با 

آنچه که مسلم است این است که دولت علویان دولتی بود که اساس و شالوده ي آن را مذهب و تفکر شیعی پی ریزي و رهبري مـی  
آنهـا   بنابر مستندات تاریخی، آشنایی طبري ها با اسالم، به واسطه ي تازیان مسلمالنی صورت گرفت که بیش از یک سـده بـا  . کرد

این دسـته از  . ق، باترفند هاي مختلف، بر بخشهائی از مناطق جلگه اي این دیار چیره شدند.هـ  144جنگیدند و سر انجام در سال 
 .بنابر این ورود اسالم به این منطقه به شکل غیر شیعی رخ داد. داشتند» اهل سنت« تازیان همگی گرایش غالب حکومت 

مردم آمل که اسالم قبول کردند مالک المذهب بودند تا بـه  « : یخ طبرستان خود ذکر می کند که به طوري که مرعشی در کتاب تار
 «.عهد داعی الکبیر



به عبارت دیگر شواهدي در دست است که پیش از حاکمیت علویان مردم طبرستان و آمل ابتدا مالکی مذهب بودنـد و پـس از قیـام    
 .که نسبت به مذهب تشیع داشتند و در رواج آن کوشا بودند به شیعه گرایش یافتندداعیان علوي ، و با جهد و جد آنان و تعهدي 

بی گمان فراگیري مذهب تسنن در طبرستان در دوران حکمرانی تازیان و طاهریان ادامه یافت؛ اما همزمان ویژگی هـاي جغرافیـایی   
ورود سـادات بـه   . ان علوي را به سـوي خـود کشـاند   و طبیعت و مزاج آزادي خواه و حقیقت طلب مردم این دیار به زودي پناه جوی

طبرستان ، سرآغاز آشنائی طبري ها به عنوان یکی از مهمترین اقوامی که در تـاریخ تشـیع نقـش بنیـادینی داشـته انـدبا فرهنـگ        
 .دینی و مذهبی شیعه، شده است

د کـه ریشـه در تحـوالت پیشـین     ایـن جرقـه، رویـدادى بـو    .ق جرقه تشـکیل دولـت علـوى در طبرسـتان زده شـد     .هـ250در سال 
شخصـى بـا نـام جـابر بـن      .انگیختنـد  کردند و به تدریج خشم مردم را بر مـى  عامالن طاهرى در طبرستان، به مردم ستم مى.داشت

ایـن رخـدادها زمینـه یـک شـورش را      .آورد مالک دیلم و گیالن را به نام امیر طاهرى به تصرف در مـى  هاى بى هارون نصرانى، زمین
 .دفراهم کر

رسـد پدرشـان از آیـین زرتشـتى بریـده و مسـلمان شـده بـود ـ نفـوذ            دو برادر با نام محمد و جعفر فرزندان رستم ـ که به نظر مـى  
وى گفـت کـه   .آنها یکى از علویان مقیم طبرستان ـ محمـد بـن ابـراهیم ـ را بـه یـارى خواسـتند        .چشمگیرى در این ناحیه داشتند

او حسن بن زید علوى را که در شهر رى اقامت داشـت، بـه آنـان    .تواند آنها را رهبرى کند مىشناسد که بهتر  ترى را مى شخص قوى
وى دعـوت را پـذیرفت   .اى از آن علوى، به سوى حسن بن زید رفتند و او را به طبرستان دعوت کردند آنها همراه با نامه.معرفى کرد

: ن و مازندران را آماده بیعت با خود دید و بـه گفتـه ابـن اسـفندیار    و وقتى به طبرستان آمد، همه مردم آن ناحیه، از چالوس تا رویا
 .جمله مردم طبرستان، بیعت قبول کردند

بهر روي پس از حوادثی علویان بر طبرستان چیره شده و بعد از آنکه پایه هاي قدرت سیاسی خـود را مسـتحکم کردنـد، دسـت بـه      
 .گستره ي حوزه هاي تحت نفوذ خود زدندنهضتی علمی وفرهنگی بر اساس آموزه هاي شیعی در 

هاي متفاوت حکومت کرداند که همگی نیز گرایش اسالمی داشتند، علویان حسنی توسـط  در سرزمین طبرستان چهار گروه در زمان
یـن  زید، علویان حسینی توسط ابومحمد اطروش ملقب به ناصرالحق، علویان اصائروباهللا توسط سید ابیض و مرعشـیان در ا ابنحسن

 .سرزمین اقدام به تشکیل حکومت اسالمی کردند

با گذر از کوچه پس کوچه هاي شهر آمل به آثار و بقعه هاي تاریخی بر می خورید که بـا مطالعـه پیشـینه تـاریخی آن آثـار متوجـه       
 .خواهید شد که تاریخ آنها به حکومت این بزرگ مردان دینی بر می گردد

به آرامگاه نخستین کسی که در سرزمین طبرستان اقدام بـه تشـکیل حکومـت شـیعی      "پایین بازار"با عبور از شهر قدیم آمل به نام 
 .می شناسند "ناصرکبیر"با  "ناصرالحق"ملقب به  "علی اطروشابومحمد حسن ابن"کرده، می رسید که در این شهرستان با نام 



تنهـا بنـایی کـه از    . شـود ن، گیالن و طبرستان نام بـرده مـی  هاي دیلمااین فرد که از وي به عنوان نخستین مروج اسالم در سرزمین
 .وسازها و هجوم سنگ و سیمان تقریبا در امان مانده استساخت

هـاي اطـراف بـه    بقعه ناصرالحق بقعه اي هشت ضلعی هرمی شکل و به صورت تک بنا در میان ظاهر کج شده و در هجوم ساختمان
 .شماري قرار گرفتبیها دستخوش حوادث خورد که طی سالچشم می

 :و مقاومت مردم آمل 60حادثه بهمن سال -2

شود، به مبـارزه  هاي اپوزیسیون جمهوري اسالمی به اختصار قیام آمل نامیده میشهر آمل که در منابع برخی گروه 1360واقعه سال 
م جمهـوري اسـالمی ایـران در شـهر و     هاي ایران علیه نظـا مسلحانه حدود صد نفر از گروهی مارکسیست به نام اتحادیه کمونیست

 48آغاز شد، پـس از   1360این حمله که در چهارم و پنجم بهمن ماه سال . هاي اطراف شهر آمل در شمال ایران اشاره داردجنگل
 بهمن با تمرکز قواي نیروهاي مردمی و  سپاه پاسداران، پلیس و بسیجیان سرکوب و شـهر بـاز   6ساعت درگیري سرانجام در تاریخ 

 .پس گرفته شد

 :تجلیل امام از مقاومت مردم آمل  در وصیت نامه خویش-3

تنها شهري امام عزیز در وصیت نامه مهم الهی سیاسی خود از آن نام برده است شهر آمل بود به خاطر مقاومت و روحیه سلحشـوري  
 :شان در مبارزه با منافقین و ضد انقالب

 :ی خود درباره حماسه مردم آمل آورده استنامه سیاسی الهدر وصیت) ره(امام خمینی

کـه مـردم در   کنند، به ایـن  کردند، به خارج هم که رفتند تبلیغات زیاد مى ها در داخل تبلیغات زیاد مىشما مالحظه فرمودید که این
تـا، ولـى    10فـوقش  تـا موافـق دارد جمهـورى اسـالمى، یـا       6، 100در . اند با جمهورى اسـالمى  اند و خودشان همه مخالف اختناق

شان را به شمال دوختـه بودنـد و بیشـتر تبلیغـات ایـن بـود کـه        آمال و دیدند که همه. سایرین همه موافق منفى و مخالف هستند
 شـان را جمـع کردنـد و بـه آمـل آن حملـه      قـواي  ها همهو این. درصد مخالف با جمهورى اسالمى هستند 100شمال دیگر تقریباً 

دسـت بشـوند و آمـل را مرکـز اسـتان قـرار بدهنـد و بعـد         ها هـم که مردم آمل هم با آنگیرانه را کردند، به امید اینغافل وحشیانه
 .جاها را بگیرند و جلو بروند مازندران و جاهاى دیگر و رشت و همه

هـا  بـا ایـن   -ا جمهورى اسالمىها تراشیدند که مخالفند بهمان ملتى که آن -خواستند که  ها به خیال خودشان با دست ملت مىاین
خواهـد عمـل بکننـد، مـرتجعین را هـم از       شان مىبیایند و مرکز را هم بگیرند و حکومت را تغییر بدهند و بعد هم هرطورى که دل

و ما باید تشـکر کنـیم از شـهر آمـل و     ] شکست خوردند[ -مهم مخالفت مردم بود -وقتى مواجه شدند با مخالفت مردم ! بین ببرند
جایى که شما تمام آمـال اى را هم شهید دادند، لکن خوب این مطلب را ثابت کردند که آن األسف، خب عدهمردم فداکار که معآن 

   خواهید بیایید تهران، جاهاى دیگر؟ خواهید بیایید قم؟ مى جا بود با شما مخالفند؛ حاال شما مىتان به آن



 3، ص16 صحیفه امام، ج

 : آمل به عنوان سرپل فرهنگی محور مقاومت در ایران دفن شهداي یمن در-4

پیکرهاي شهیدان اکرم الغفاري، محمد حسن العجزي، علی حزام البشاول و علی محمد المروانی پس از اقامـه   1394بهمن ماه  1در 
بقعه متبرکـه ناصـرالحق تشـییع و در     نماز به امامت آیت اهللا طبرسی نماینده ولی فقیه در مازندران از مقابل امامزاده ابراهیم آمل تا

 .جوار آن خاکسپاري شد

این شهیدان در نخستین روزهاي تجاوز آل سعود به یمن مجروح و جهت درمان به ایران منتقل شده بودند و بر اثر شدن جراحـات   
تـا  . امکـان انتقـال فـراهم نشـد    هـاي مکـرر بـراي انتقالشـان متاسـفانه      در اردیبهشت ماه امسال به شهادت رسیدند و پس از تالش

باشـد، ایـن   سرانجام با کسب اجازه از ولی امر مسلمین مقرر شد در این مکان که مورد عالقه و احترام خاص اهـالی یمـن نیـز مـی    
 .شهیدان خاکسپاري شوند

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :تقسیم بندي قرارگاه ها) د
  )منطقه اي(قرارگاه شهري -1
 :هاي شهري بر اساس کشورهاي مقاومت تقسیم بندي قرارگاه - 

 بهشهر، گلوگاه، نکا( بحرین( 

 آمل، بابل،مناطق بابل(یمن ( 

 بابلسر، بهنمیر(شرق عربستان( 

 ساري ، میاندرود(عراق( 

 تنکابن و عباس آباد و رامسر(سوریه( 

 نوشهر، چالوس(لبنان( 

 قائمشهر(فلسطین( 

 جویبار، سیمرغ(کشمیر( 

 سوادکوهسواکوه شمالی، (نیجریه( 

  نور و محمود آباد(پاکستانافغانستان و ( 

 :زمانبندي عملیات  -
  )ع(و امام صادق) ص(آذر سالروز والدت پیامبر اکرم 4تا ) عج(آبان سالروز آغاز امامت حضرت ولی عصر 26از 

 :شرح عملیات شهري -
 آموزيجمع آوري اطالعات و داده هاي موثر در باره کشور مورد نظر با پژ وهش هاي دانش  - 1
 اعالم بیانیه همکاري و حمایت - 2
 ارسال نامه هشدار و نصیحت به حکام کشورهاي هدف و دبیرکل سازمان ملل  - 3
 ارسال نامه و ایجاد ارتباط مجازي با دانش آموزان کشورهاي هدف - 4
 ارسال نامه به رهبران مقاومت جهان و کشورهاي اسالمی - 5
 ارسال نامه به مراکز علمی و علماي اسالم  -6
 همایشهاي شهري و منطقه اي برگزاري - 7
 برگزاري جشنوار هاي فرهنگی هنري با موضوع مقاومت - 8

  :)ملی و بین المللی(قرارگاه استانی  -2
 چارت  -

 فرمانده قرارگاه 
 جانشین قرارگاه 

 معاونت ارتباطات 

 معاونت  اجرایی کنگره 

 معاونت پژوهشی و علمی 

 معاونت فرهنگی هنري 

 معاونت پشتیبانی 

  معاونت تولیدات و تبلیغات 

 سخنگوي قرارگاه 

 معاونت فضاي مجازي 
 دبیرخانه قرارگاه  



 :زمانبندي عملیات  -
  شهید یمن همزمان با سالروز تدفین این شهدا 4در آمل در جوار مقبره ناصرالحق و   1397بهمن  1دي ماه و  30

 :شرح عملیات  -
  از معظم له درخواست رهنمود و پیامارسال نامه گزارش عملیات به مقام معظم رهبري و 
 جمع بندي همایشهاي شهري 
  ارائه گزارش قرارگاه هاي شهري 
 دعوت از میهمانان نوجوان و بزرگسال خارجی از کشورهاي هدف 
 دعوت از شخصیتها و سخنرانان برجسته جهت حضور در کنگره پایانی 
 اعالم بیانیه پایانی کنگره 
  کشورهاي مقاومتسخنرانی نمایندگان نوجوان 

  :مجموعه هاي همکار) هـ

 نیروي قدس سپاه پاسداران انقالب اسالمی - 1
 مجمع تقریب مذاهب - 2
 دبیرخانه بیداري اسالمی  - 3
 امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبري - 4
 بخش نوجوان پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبري - 5
 اوقاف  وامور خیریه -6
 آموزش و پرورش - 7
 صداو سیما - 8
 آموزيبسیج دانش  - 9

 استانداري و فرمانداري ها - 10
 شهرداري شهر ها - 11
 نماینده ولی فقیه در استان و ائمه جمعه - 12
 اداره کل ارشاد اسالمی  - 13
 )عج(قرارگاه خاتم االوصیا - 14


